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Welkom(terug)

bij Chiro 
Hiperlie!
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Voorwoord
door de groepsleiding
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Dag beste hiperlieër, of toch bijna-hiperlieër; 

Fijn dat je er (weer) bij bent! Welkom in de eerste hipflash van 
het jaar, er volgt er nog eentje in april. In dit boekje zou je alle 
informatie moeten vinden die je nodig hebt. Verder kan je ook 
jouw leiding beter leren kennen en al enkele spelletjes doen. 

Maar eerst willen wij ons graag even voorstellen. Wij zijn Jacob 
en Femke, groepsleiding van Chiro Hiperlie. Groepsleiding, dat 
wil zeggen dat je bij ons terechtkomt als je mailt naar info@
chirohiperlie. Maar ook dat je altijd bij ons terecht kan voor 
verdere opmerkingen of vragen! 

Verder wensen we jou veel leesplezier en hopen we jou nog 
heel vaak terug te zien bij ons op de chiro. 

Jacob en Femke
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onze Lokalen
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onze Lokalen Chiro Hiperlie bestaat sinds 1980. Eerst als zeer kleine jeugdbeweging, 
maar nu met een 130-tal leden tussen 6 en 17 jaar. Ons doel is om deze 
leden elke zondag een hele fijne dag te bezorgen. En dit met superleuke 
pleinspelen, ruige bosspelen, avontuurlijke tochtjes en soms zelfs eens 
koken of knutselen. Maar zelfs als het regent zal je ons niet vaak binnen 
zien, dus vergeet geen regenjas en goede schoenen!

Een Chirozondag loopt van 14u tot 17u. Om 14u staan we in de kring 
voor het openingsspel, hier begint onze Chirozondag. Een propvolle drie 
uur later, klokslag 17u, sluiten we samen af. We verwachten dat de leden 
op tijd zijn, zodat we samen onze zondag kunnen starten.

Elke eerste zondag van de maand organiseren 
we een barmoment. Tijdens dit gezellig uurtje 
kunnen de ouders vanaf 17u, met een drankje in 
de hand, op zondag eens wat bijpraten met elkaar 
en met de leiding. In de wintermaanden voorzien 
de aspi’s  warme chocomelk of glühwein. In de 
zomermaanden zullen zij eerder een frisse pint of 

sangria aanbieden. Zij kunnen uw steun 
zeker gebruiken!

CHIRO HIPERLIE

BARMOMENT
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Spreekt een chiro-avontuur bij Chiro Hiperlie je aan? Dan kan je 
lid worden. Voor een heel jaar chiropret betaal je €35, te storten op 
ons rekeningnummer: BE98 7343 4705 5093 (BIC: KREDBEBB), met 
vermelding van de naam van je kind(eren). Ook krijg je elke zondag een 
gratis drankje!

Ben je nog niet helemaal overtuigd van de Chiro, kan je gewoon eens 
langskomen op een zondag! Je kan tot drie keer komen proberen! 
Daarna moeten we je wel vragen het lidgeld te betalen, anders ben je 
niet verzekerd.

Onze droom is dat deze jeugdbeweging toegankelijk is voor iedereen. 
Laat daarom het inschrijvingsgeld geen drempel zijn: wanneer lid worden 
van een jeugdbeweging financieel onhaalbaar blijkt, zijn er verschillende 
instanties die hierbij kunnen helpen. Voor meer informatie kan je terecht 
bij onze groepsleiding. Zij zullen discreet omgaan met deze informatie.

LIDGELD

EXTRA INFORMATIE

Al deze informatie en 

de kalender staat ook 

op onze website!
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UNIFORM
Als je naar de Chiro gaat, hoort daar een uniform bij! Ook wij doen hier 
aan mee. Ons uniform bestaat uit een Chiro Hiperlie T-shirt en een korte 
rok of short. Het unieke en uiterst hippe T-shirt kan je enkel aan de 
lokalen kopen, dit voor de prijs van 10 euro. 
Een echt Chirohemd en een stevige Chiroshort of -rok kan je vrijblijvend 
tweedehands bij ons kopen. Wanneer je een nieuwe Chiro-outfit  wil 
kopen, dan kan je helaas niet bij ons terecht. Hiervoor kan je naar de 
Banier gaan. Deze vind je in de Jan-Pieter Minckelersstraat 29 te Leuven.

GEZOCHT: 
Heb jij nog oude Chirokleren liggen die te klein zijn voor je kroost? U zou 
er ons mee verblijden deze te schenken aan de Chiro. Op deze manier 
kunnen wij onze tweedehandswinkel uitbreiden.
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SEPTEMBER
16 september 2018    Startdag
23 september 2018    Chiro op zondag
30 september 2018    Vriendjesdag! Breng een    
         vriend(innet)je mee naar de chiro! 
         + infomoment om 17u  

OKTOBER

07 oktober 2018   Chiro op zondag
13 oktober 2018     ZATERDAG! Jeugddag Boutersem, 
   De bus vertrekt om 13u30 aan  
   het Buurthuis.

19 oktober 2018   Dag vd jeugdbeweging! Ga 
   vandaag in je chiro-uniform 
   naar school. 
21 oktober 2018    Chiro op zondag
27 oktober 2018   Tilkestocht! (tilkesclub.be)
28 oktober 2018    Chiro op zondag

KALENDER
2018- 2019
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NOVEMBER
04 november 2018    Chiro op zondag + Barmoment
11 november 2018    Chiro op zondag 
17-18 november 2018  Giorno Di Ristorante Italiano -   
   Geen Chiro 
25 november 2018 Sloebers, Speelclub, Rakwi:
       Qukeleku festival in CC De Borre. 
   De rest heeft gewoon Chiro!

DECEMBER

02 december 2018  Chiro op zondag  
07 december 2018   VRIJDAG! Sinterklaas op de chiro
16 december 2018 Chiro op zondag
23 december 2018  Geen chiro- Kerstperiode
30 december 2018  Geen chiro- Kerstperiode

Januari

06 januari 2019     Geen chiro- Kerstperiode
13 januari 2019     Terug Chiro! Joepie! Schaatsen!
20 januari 2019     Chiro op zondag
...

Voor de vroege vogels: het kamp is dit jaar van 

21 tot 31 juli te Houffalize
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Deze Hipflash is, als uitzondering op de regel, een prachtig papieren 
boekje. Een boekje vol nuttige informatie, in een leuk formaat gegoten. 

Lijken dit soort boekjes bij jou thuis wel pootjes te krijgen? 
Verstoppen ze zich snel als je ze net nodig hebt? 

De belangrijke gegevens, aangevuld met de meest actuele nieuwtjes en 
aanstormende afspraken, kan je altijd op onze website 
chirohiperlie.be, terugvinden. Daarnaast is onze groepsleiding zo attent 
af en toe een herinnering te sturen via e-mail.

Je kan hier ook de online versie van deze hipflash vinden en alle foto’s 
die er op zondagen en activiteiten getrokken worden! 

HIPERLIE-
WEBSITE
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VIND ONS TERUG OP

CHIROHIPERLIE.BE
& ‘CHIRO HIPERLIE KORBEEK-LO’

FACEBOOK
We roepen jullie ook op onze facebookpagina eens te bezoeken en 
ons een ‘likeje’ te geven. Zo kan ook jij op de hoogte blijven van korte 
verslagjes van onze activiteiten en andere nuttige en minder nuttige 
aankondigingen. Je kan ons vinden onder de naam 
‘Chiro Hiperlie Korbeek-Lo’

Liever geen foto’s van jouw kind op onze website of pagina? Meld dit dan aan de groepsleiding
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GROEPSLEIDING
De groepsleiding leidt de leidingskring, een wekelijkse vergadering 
waarop alle afdelingsleiding samenkomt om de werking van onze Chiro 
te bespreken. Hierop worden activiteiten geëvalueerd en gepland, maar 
is er ook plaats voor andere vertelsels. 
De groepsleiding zijn, net als vorig jaar, Jacob en Femke.  Zij staan aan het 
hoofd van de leidingsploeg en verzorgen onder andere het mailverkeer 
aan de ouders en andere verenigingen.

CHIRO
VERANTWOORDELIJKEN

Naam: Femke
Achternaam: Merens
Mail: femke.merens@gmail.com
Nummer: 0472086651

Naam: Jacob
Achternaam: Huyzentruyt
Mail: jacob_huyzentruyt@hotmail.com
Nummer: 0477856572
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De volwassen begeleiders zijn een beetje de ‘ouders’ van de Chiro. Zij 
zijn beter gekend als Veebee’s. Dit zijn oud-leiding met veel ervaring, die 
een oogje in het zeil houden en mee helpen om het Chiro-jaar vlot te 
doen verlopen. De VB’s voor dit werkingsjaar zijn Ben en Xanthe.  

Naam: Ben(jamin)
Achternaam: Bex
Mail: benjamin.bex@gmail.com
Nummer: 0474-60 59 35

Naam: Xanthe
Achternaam: Sanen
Mail: xanthesanen@gmail.com
Nummer: 0471-20 48 99

VOLWASSEN BEGELEIDING

“Een chiro is geen chiro
zonder zijn groepsleiding en 
volwassen  begeleiders”
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Sloebers (6-8j)

De leidingsverdeling

Rakwi’s (10-12j)

Keti’s (14-16j)

Speelclub (8-10j)

Tito’s (12-14j)

Ellen - Femke - Lien - Wout  - Willem

Ibe - Tibo - Lotte - Arne - Olivier

Mats - Hannelore - Tine - Alexander - Erin

Victor - William - Fabian - Rune - Toon

Jacob - Sien - Jente
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Aspi’s (16-18j)
Joyce - Mona - Lotte
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INTERVIEWS MET  
DE LEIDING & VB’S

Dilemma’s: 

       Chips/ chocolade

Tweedaagse/ kampvuur

Zee/ Zwembad

Hond/ kat

Rood/ Blauw
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Lievelingsliedje voor het eten op kamp?
De boom staat op den berg halihalo
Lievelingsfilm? 
Grease
Lievelingschipssmaak? 
Doritos sweet chili
Grappigste chiromoment? 
Uitglijden in de modder 
Stel dat je bij de scouts zou zitten, wat zou je 
totem zijn? 
Goedlachse quokka 

Ellen

Femke

Lien

Lievelingsliedje voor het eten op kamp? 
Hoofd-schouders-knie en teen
Lievelingsfilm? 
Harry Potter 
Lievelingschipssmaak?
Pickels!
Grappigste chiromoment? 
Toen we als keti alle matrassen tegen de kanten 
van de tent hadden gezet en een feestje 
hielden  in het midden van de nacht. Met onze 
zaklampen als discolichten en een kleine mp3 als 
muziek.  
Stel dat je bij de scouts zou zitten, wat zou je 
totem zijn? Creatieve secretaressevogel

Lievelingsliedje voor het eten op kamp? 
Er zaten zes kippen in een hout kippenhok
Lievelingsfilm? 
Mean girls
Lievelingschipssmaak? 
Sweet chili sensations duuuh
Grappigste chiromoment? 
Toen Ellen mijn voetenbad omstootte 
Stel dat je bij de scouts zou zitten, wat zou je 
totem zijn? Boomklever 



20

Lievelingsliedje voor het eten op kamp? 
Wees nooit boos op een eend
Lievelingsfilm? 
The bee movie
Lievelingschipssmaak? 
Sour creme van het carrefourhuismerk 
Grappigste chiromoment? 
Bij de dropping met de aspi’s zelfs met Google 
maps foutlopen en zo uiteindelijk om 3u ‘s 
nachts aankomen op het kampterrein. 
Stel dat je bij de scouts zou zitten, wat zou je 
totem zijn? 
Verwarde wasbeer

Lievelingsliedje voor het eten op kamp? 
Een eend is altijd iemand’s moeder.
Lievelingsfilm? 
Forrest Gump
Lievelingschipssmaak? 
Stokbroodje kruidenboter smaak 
(Nederland only).
Grappigste chiromoment? 
ALEXANDER 
Stel dat je bij de scouts zou zitten, wat zou je 
totem zijn? 
Weergaloze panda

Wout

Willem
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Lievelingsliedje voor het eten op kamp? 
Wees nooit boos op een eend.
Lievelingsfilm? 
Saving private ryan
Lievelingschipssmaak?
Doritos bbq 
Grappigste chiromoment? 
Wout dat de kans verloor en zijn haar groen 
moest spuiten.
Stel dat je bij de scouts zou zitten, wat zou je 
totem zijn? 
Vriendelijke springbok

Lievelingsliedje voor het eten op kamp? 
Poes van tante Loes
Lievelingsfilm? 
The hangover
Lievelingschipssmaak? 
Pringles paprika
Grappigste chiromoment? 
Thomas die al slapend de vrouwtjes bespringt
Stel dat je bij de scouts zou zitten, wat zou je 
totem zijn? 
Goedlachse stokstaart

Lievelingsliedje voor het eten op kamp? 
Het bivaklied
Lievelingsfilm?
Shutter Island 
Lievelingschipssmaak? 
Peper en zout 
Grappigste chiromoment? 
Moddergevecht me de Keti’s in een vies stinkend 
meer 
Stel dat je bij de scouts zou zitten, wat zou je 
totem zijn? 
Een dwaze uil 

Ibe

Tibo

Lotte (Dirk)
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Lievelingsliedje voor het eten op kamp? 
Bivak lied
Lievelingsfilm? 
New Kids Turboo
Lievelingschipssmaak? 
Nacho cheese
Grappigste chiromoment?
 Toon die op een container sliep.
Stel dat je bij de scouts zou zitten, wat zou je 
totem zijn? 
Leergierige duif

Lievelingsliedje voor het eten op kamp? 
Spaghetti
Lievelingsfilm? 
Star Wars 2
Lievelingschipssmaak?
Ketchup
Grappigste chiromoment? 
Mijn eerste nachtspel.
Stel dat je bij de scouts zou zitten, wat zou je 
totem zijn? 
Slaperige Brilbeer

Arne

Oli(vier)
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Lievelingsliedje voor het eten op kamp? 
Bivak
Lievelingsfilm? 
Surf’s up
Lievelingschipssmaak? 
Gebakken kip
Grappigste chiromoment? 
Te weten komen dat een lid met diarree de ach-
terkant van een standbeeld ‘versierd’ heeft.
Stel dat je bij de scouts zou zitten, wat zou je 
totem zijn?
Barmhartige maki

Lievelingsliedje voor het eten op kamp? 
Een grote banaan uit Afrika
Lievelingsfilm?
Mean Girls
Lievelingschipssmaak? 
Sweet chili van Doritos
Grappigste chiromoment? 
Chubby bunny spelen met de Sloebertjes op 
kamp.
Stel dat je bij de scouts zou zitten, wat zou je 
totem zijn? 
Genietende flamingo

Lievelingsliedje voor het eten op kamp? 
Er is een eentweedrieviervijfzeszevenling 
geboren... 
Lievelingsfilm?
Inception
Lievelingschipssmaak? 
Peper en zout
Grappigste chiromoment? 
Toen Willem op zijn eerste chirodag dacht dat 
Hannelore onze leiding was
Stel dat je bij de scouts zou zitten, wat zou je 
totem zijn? 
Zorgvuldig zeepaardje

Mats

Hannelore

Tine
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Alex(ander)

Erin

 Lievelingsliedje voor het eten op kamp? 
Wat eten we vandaag? Spaghetti
Lievelingsfilm? 
Spirit
Lievelingschipssmaak? 
Doritos cheese
Grappigste chiromoment? 
Dropping toen we tito’s waren.
Stel dat je bij de scouts zou zitten, wat zou je 
totem zijn? 
Onbegrensde flamingo

Lievelingsliedje voor het eten op kamp? 
Het bivaklied
Lievelingsfilm? 
Grease
Lievelingschipssmaak? 
De paprika van Doritos
Grappigste chiromoment? 
Toen de leden voor de eerste keer De Spin pro-
beren maken als opdracht voor het bosspel op 
kamp
Stel dat je bij de scouts zou zitten, wat zou je 
totem zijn? 
Sluwe koala
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Victor

William (Wally)
Lievelingsliedje voor het eten op kamp? 
Wees nooit boos op een eend
Lievelingsfilm? 
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 
of Fight Club
Lievelingschipssmaak? 
Doritos Sweet Chilli pepper
Grappigste chiromoment? 
Toen Daan Dalemans bij de speelclub verkleed 
als een kabouter een stukje wortel zo snel moge-
lijk moest opeten tijdens de Quiz op weekend.
Stel dat je bij de scouts zou zitten, wat zou je 
totem zijn? 
Impulsieve Fennek

Lievelingsliedje voor het eten op kamp? 
Wat eten we vandaag? 
Lievelingsfilm? 
New Kids Turbo
Lievelingschipssmaak? 
Zout en peper
Grappigste chiromoment? 
Jacob die zijn broek droog zwierde op kamp 
waardoor heel de kookploeg nat werd.
Stel dat je bij de scouts zou zitten, wat zou je 
totem zijn? 
Een handige oeakari

Lievelingsliedje voor het eten op kamp? 
En de boom staat op de berg.
Lievelingsfilm? 
We are your friends.
Lievelingschipssmaak? 
Doritos nacho cheese.
Grappigste chiromoment? 
Onze aspi dropping op kamp.
Stel dat je bij de scouts zou zitten, wat zou je 
totem zijn? 
Vergeetachtige ezel.

Fabian
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Rune

Toon
Lievelingsliedje voor het eten op kamp? 
Wees nooit boos op een eend. 
Lievelingsfilm? 
Goal, ze alle 3.
Lievelingschipssmaak? 
Ribbel rock van crocky, een feestje in je mond. 
Grappigste chiromoment? 
Willem die op een pony is gaan rijden. 
Stel dat je bij de scouts zou zitten, wat zou je 
totem zijn? 
Luidruchtige neushoorn

Lievelingsliedje voor het eten op kamp? 
Het bivaklied
Lievelingsfilm? 
Grease
Lievelingschipssmaak? 
De paprika van Doritos
Grappigste chiromoment? 
Toen de leden voor de eerste keer De Spin pro-
beren maken als opdracht voor het bosspel op 
kamp
Stel dat je bij de scouts zou zitten, wat zou je 
totem zijn? 
Sluwe koala
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Jacob

Sien

Jente

Lievelingsliedje voor het eten op kamp? 
Het kamplied
Lievelingsfilm? 
12 angry men
Lievelingschipssmaak? 
Zout van everyday (prijs-kwaliteit gezien)
Grappigste chiromoment? 
“Qui a shitté sur mon terrain?”
Stel dat je bij de scouts zou zitten, wat zou je 
totem zijn? 
Gesofisticeerde Ailuropoda melanoleuca

Lievelingsliedje voor het eten op kamp? 
Groene kikker 
Lievelingsfilm? 
Harry Potter
Lievelingschipssmaak? 
Paprika en peper en zout
Grappigste chiromoment? 
Toen we na onze laatste zondag als lid een ‘emo-
tioneel momentje’ probeerden te creëren.
Stel dat je bij de scouts zou zitten, wat zou je 
totem zijn? 
Enthousiaste maki

Lievelingsliedje voor het eten op kamp? 
Tante Fien
Lievelingsfilm? 
Hunger games (alle 4!) 
Lievelingschipssmaak? 
Zoobidoo ketchup van Crocky 
Grappigste chiromoment? 
Toen Erin vol overtuiging tegen de deur van de 
lokalen leunde en deze deur dan ook vol overtui-
ging open klapte...
Stel dat je bij de scouts zou zitten, wat zou je 
totem zijn?
Energieke beo 
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Lievelingsliedje voor het eten op kamp? 
Er zaten zes kippen
Lievelingsfilm? De tekenfilm van Belle en het 
beest
Lievelingschipssmaak? Zoute-ribbel-oven-chips
Grappigste chiromoment? Paulien die bij de 
aspi’s Dreft in een kokende pot kaarsvet had 
gekapt om geurkaarsen te maken... klein ontplof-
fingske, dat plakte nog een tijdje aan de muren, 
woepsie
Stel dat je bij de scouts zou zitten, wat zou je 
totem zijn? Enthousiaste leeuw

Lievelingsliedje voor het eten op kamp? 
Goeiemorgen (links), goeiemorgen (rechts)
Lievelingsfilm? 
Zootopia
Lievelingschipssmaak? 
Ketchup
Grappigste chiromoment? 
Dansbattle van de Rakwi’s op kamp!
Stel dat je bij de scouts zou zitten, wat zou je 
totem zijn? 
Springlevende Sifaka

Lievelingsliedje voor het eten op kamp? 
Bivaklied
Lievelingsfilm? 
Mamma Mia Here We Go Again
Lievelingschipssmaak? 
Buggles 
Grappigste chiromoment? 
Op aspikamp mediteren in onze zelfgebouwde 
tipi.
Stel dat je bij de scouts zou zitten, wat zou je 
totem zijn? 
Competitieve Koedoe

Joyce

Mona

Lotte Delport
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Haal deze medische fiche eruit,
vul hem in en geef hem aan de 
leiding van je kind.! 

Lievelingsliedje voor het eten op kamp? 
Bivaklied
Lievelingsfilm? 
Lion King
Lievelingschipssmaak? 
Oven baked paprika
Grappigste chiromoment? 
Slaapzak-wormenrace van de sloebertjes op 
kamp
Stel dat je bij de scouts zou zitten, wat zou je 
totem zijn? 
Rechtvaardige hagedis 
(opladen in het zonnetje) 

Lievelingsliedje voor het eten op kamp? 
Er brand een lichtje in mijn hart.
Lievelingsfilm? 
Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain.
Lievelingschipssmaak? 
Ketchup
Grappigste chiromoment? 
Toen een gek/gastvrij/gek vrouwtje onze fietsen 
opsloot op tweedaagse.
Stel dat je bij de scouts zou zitten, wat zou je 
totem zijn? 
Anachronistische albatros.

Xanthe

Ben(jamin)
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KAMP
HEUSDEN-ZOLDER
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KAMP
HEUSDEN-ZOLDER
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Foto’s
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Bekijk de rest van de kampfoto’s op onze site! 
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Sloebers
Na 5 dagen kwamen de leden aan op de kampplaats. Na het installeren 
op de slaapkamer, kregen ze een rondleiding en leerden ze het kamp-
terrein kennen. We sloten onze dag af door onze dansbenen los te 
gooien op onze fuif en supporterden heel hard voor de rode duivels.

Na een korte, veel te warme nacht hebben we ons heel vuil gemaakt 
tijdens de doop. De volgende dag was het dagtocht, waar we naar het 
zwembad wandelden en weer terug, met tussendoor veel zwemplezier. 
Vermoeid, maar voldaan kropen leden en leiding al vroeg in hun bedje. 

Na nog 2 dagen vol met leuke activiteiten, zoals een bosspel, de Vlaam-
se kermis en een liedje maken, kwam het kamp alweer op zijn einde 
met als afsluiter de match van de rode duivels . Iedereen was blij om 
zijn mama en papa terug te zien en wij kijken al uit naar het nieuwe 
Chiro jaar.

Wout, William, Jente, Lien, Hannelore en Ibe
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Speelclub
Op kamp met de grootste groep van de Chiro, ja dat kunnen we wel. 
Nadat we allemaal ons plaatsje op de kamer hadden gevonden, kon-
den we er aan beginnen. We hebben vanalles beleefd op kamp, van een 
wilde safari tot een zotte quiz. Onze speelclubbers zijn een bijzondere 
bende hoor, ze doen bijvoorbeeld graag de swish en ze zijn belachelijk 
goed in reuze Jenga! 

Doorheen de hele week hebben we het Homo Universalis spel gespeeld. 
Dat betekent dat er elke dag een nieuw wedstrijdje was, zoals een melo-
cake met je neus opeten om het eerst. De vaste activiteiten zoals Vlaam-
se Kermis en onze fuif waren weer eens geslaagd! Dit jaar was het wel 
een extra speciaal kamp met de voetbalgekte die ons allemaal te pakken 
had. Er waren enkele zeer trouwe supporters onder onze leden :). 

Onze dagtocht was een heel avontuur! Het was prachtig weer en onze 
wandeling voerde ons doorheen het bos en langs het circuit van Zolder, 
amai daar was nogal lawaai!!! Iedereen kon zich uitleven in het buiten-
zwembad, op het voetbalpleintje of simpelweg bij het zonnen. 
We hebben de sloebers trouwens stiekem expres laten winnen op de 
race terug naar de kampplaats ;) .

Merci voor alle leuke momenten!
Erin, Sien, Alex, Olli, Toon en Willem
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Rakwi’s
Op kamp met de Rakwi’s, dat is toch niet serieus hé?! 
Zeker niet met onze drie nieuwe vrienden uit Congo. We hebben samen 
gelachen, gehuild, ons geamuseerd, voor ons leven gevreesd toen we 
werden aangevallen door vissen en nog veel meer. Daarbuiten hebben 
we ons goed vuil gemaakt op de doop met heerlijk stoofvlees en
heerlijke pannenkoeken gemaakt in elkaars haar. Ook hebben we het 
nachtspel getrotseerd en de hele buurt wakker gegild. 
Als dreirie bewezen we hoe goed we voor onze broeders kunnen zorgen 
en hoe goed onze dansmoves zijn in een dance battle. Jaja, dat kunnen 
ze. 
Tweedaagse verliep vlot, behalve voor sommigen die hun rugzak had-
den gemaakt voor een hele week. De Rakwi-jongens lieten de meisjes 
van het zwembad maar niet met rust tot dat eindigde in een zandge-
vecht in het meer en tenslotte aten we frietjes bij den Pierrot. 
Kortom die 10 dagen op kamp waren AF.

Tot de volgende, Houdoe!
Mats, Mona, Thijs en Lotte
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Tito’s
Het kamp begon al goed met een fietstocht in de moordende hitte naar 
kamp. Als laatste van de groepen kwamen we volledig uitgeput aan. 
Gelukkig konden we direct iets leuk en ontspannend doen, namelijk 
onze tent opzetten. Dit liep niet helemaal van een leien dakje, aange-
zien een van de palen kapot was. Moe maar voldaan kregen we een 
lekkere pens (behalve de leiding dan, dankzij de colruyt). ’s Avonds kon 
het kamp dan echt beginnen.

Dit jaar stond het titokamp helemaal in het teken van gezelschaps-
en computerspelen. Zowel oude klassiekers als moderne hypes pas-
seerden de revue. Na vijf dagen lang spelen van onder andere tetris, 
pacman, fortnite en de topper Piet eet Friet, was het al tijd om op 
tweedaagse te vertrekken. Onze tweedaagse begon (net als die van 
vorig jaar van de helft van de groep) aan de Paalse plas. Na een wel-
verdiende friet en een fietstocht aan een uitzonderlijke hoge snelheid, 
kwamen we aan in het mooie Zonhoven, waar we naar een slaapplaats 
zochten. Na veel aanbellen en flauwe excuses, besloten we uiteindelijk 
om ons te installeren in een weide. De volgende dag hebben we dan 
volledig gespendeerd aan Heidestrand. Hier was er genoeg te doen 
met de 2 glijbanen en 3 springplanken (de hoogste 7,5m).

Na tweedaagse vloog ook de rest van het kamp voorbij met het tito-
keti-aspispel, bosspel en kamptoneeltje maken. Om het kamp af te 
sluiten (en bij een absoluut kampvuurverbod) keken we dan nog naar 
de rode duivels. De verloren match was maar een negatieve voetnoot 
in een verder fantastisch kamp.

Jullie waren één voor één toppers! (en tippers)
De leiding
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Keti’s
Het ketikamp was weer een topeditie! 
Samen met de leiding trotseerden de keti’s verschillende 
feestdagen: Valentijn, Drie koningen en zelfs Nieuwjaar. Zo was het elke 
dag feest! 
Als we daarnaast dan nog de rode duivels naar de derde plaats kunnen 
brullen, lekker eten en kunnen genieten van het prachtige weer, dan 
kunnen we inderdaad wel besluiten dat we het keti-jaar in schoonheid 
hebben afgerond!

Met de keti’s op kamp, het was weer oh zo plezant! Het duurde maar 
even, maar toch vrienden voor het leven!

Dirk, Ellen en Tibo
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Aspi’s
Vermits Hanne altijd alleen de wist-je-datjes leest in de Hipflash 
schreven we dit tekstje over kamp én buitenlands kamp speciaal voor 
haar. 

Wist je dat..
• we een mega comfortabele hangmat sjorde?
• de aspi’s geen spelkaarten kunnen sorteren in pakjes?
• een kruiwagen nadoen met een wiel geen goed idee is?
• de aspi’s een nacht buiten moesten slapen?
• je 2 frisbees kan kwijtraken in 2 dagen?
• de aspi’s in hun onderbroek door Praag liepen?
• Hanne voor de eerste keer in een vliegtuig zat tijdens ons buiten-

lands kamp?
• er veel Pokémons zitten in Praag?
• een ajuin eten Benjamin bijna teveel werd?
• Simon bijna elke dag een Trudelnik heeft gegeten in Praag?
• de aspi’s 1 dag leiding waren van de rakwi’s en dat heel goed ge-

daan hebben?
• we nog steeds niet weten hoe de familie van mama bear in elkaar 

zit? 
• Kobe Mexicaanse melk dronk bij zijn eten? 
• de aspi’s wel staan met een Schotse rok? 
• er cavia’s rondlopen in Mol? En dit geen mensen zijn verkleed als 

cavia? 
• de aspi’s binnen het kampthema op tweedaagse gingen in Mol?
• Sarah nog steeds de mol is volgens Hanne? 
• de aspi’s een huisdier maakte uit kaplablokken? 
• Lukas langer aan een goal kan hangen dan Kobe? 
• de aspi’s een heel leuke medley hadden geschreven voor het 

‘kampvuur’?
• de leiding het een heel tof jaar en kamp vond en jullie gaat missen 

volgend jaar?
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BBQ na kamp
Op zaterdag 1 september organiseerden we weer onze barbecue! 
De hele voor- en namiddag trof de leiding de nodige voorbereidingen, 
genietend van de stralende zon op hun snoet: perfect barbecueweer! 
Naast het lekkere weer konden we ook nog eens genieten van een 
uitgebreid assortiment groentjes, goed gebakken vleesjes, een 
gezellige babbel en een toffe slideshow over kamp. De kleinste 
sprongen op de trampoline of namen een duik in het ballenbad. 
Wederom een top-editie!
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Rommelmarkt
Zoals elk jaar organiseerden onze Chiro ook dit jaar weer mee de 
rommelmarkt in Korbeek-Lo. Met 300 standhouders, eten en drinken 
aan schappelijke prijzen en goed weer. En dat het een succesvolle 
editie was, was ook te zien aan de drankverkoop dit jaar. Met dank aan 
onze brouwer die maar liefst twee keer is komen bijleveren, hebben 
we toch tot het einde drank kunnen voorzien. En ook de standhouders 
waren tevreden, want zij hadden goed verkocht. Wij zien geen redenen 
om volgend jaar niet te komen.
Tot volgend jaar!
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WIST JE 
DAT...

Er dit jaar een stagiair was bij de kookploeg 

die grandioos gebuisd was waardoor hij 

degradeerde tot VB? 

De aspi’s voor de eerste keer ooit op 

buitenlands kamp gingen? 

Wout Nuyts elke chirozondag van het jaar 
geweest is? 

en daarvoor de prijs van toptito heeft gekregen? 

De chiro nu zowel een mannen-als een vrouwen-zaalvoetbalploeg heeft? 

Thijs bijna de groepsfoto miste omdat hij op de wc zat?

De rakwi’s liever dansen dan zingen?
Frida ooit miss Boekt was?
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De aspi’s voor de eerste keer ooit op 

buitenlands kamp gingen? 

Emmeline een aardig mondje West-Vlaams kan spreken? 

Het nachtspel dit jaar iets sneller gedaan was dan anders? 

Erin de mol was?

De sloebers een verbazingwekkend 
grote mond hebben? 

Camille geen piñata kan maken? 

Ruben prachtig artistieke foto’s kan maken? 

De sloebers om 6u30 liever kleuren dan slapen? 

en dan ook hun leiding wakker maken om 

te vragen welke kleur hun potlood heeft? 
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Spelletjes
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Zoek de 5 verschillen: 



Tekst
Alle leiding

  

Lay-out
Femke Merens


